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Disclaimer
Ang Whitepaper na ito ay isinulat upang maglingkod bilang isang mapagbigay-kaalaman na
sasakyan para sa darating na "Pagbebenta ng Barya." Ang nilalaman na nilalaman dito ay hindi sa
anumang paraan na halaga sa paghingi ng isang nag-aalok o nag-aalok sa anumang mga
mahalagang papel. Alinsunod dito, ang nilalaman na kinakatawan sa Whitepaper na ito ay hindi
sinadya upang mag-alok ng anumang payo sa pamumuhunan o pangangalap upang makibahagi sa
mga pamumuhunan ng securities.
Ano ang higit pa, ang nakaraang pagganap ay hindi nagbibigay ng mga garantiya o mga indikasyon
ng mga resulta sa hinaharap. Samakatuwid, ang CoVEX ay hindi sa anumang paraan ay nagbibigay
ng mga assurances (kung tahasang o pahiwatig) at itinatatwa ang lahat ng mga pananagutan na
maaaring lumabas mula sa anumang nilalaman na nakasaad dito. Anumang nag-aalok o
pangangalap ay batay sa kumpidensyal at kapwa tanggap na memorandum ng CoVEX at mga may
hawak ng barya.
Ang impormasyon na nakapaloob dito ay kompidensyal at hindi maaaring ipamahagi o ibabahagi
sa iba nang walang nakasulat na pahintulot ng CoVEX. Ang dokumento ay hindi maaaring baguhin
maliban sa pamamagitan ng CoVEX. Ang pagpapalaganap, paglalathala, o pagbabahagi ng
Whitepaper na ito ay hindi nagpapahiwatig na ang mga may-katuturang batas o mga kinakailangan
sa regulasyon ay sinunod.
Sumangguni sa Kasunduan sa "Mga Tuntunin ng Pagbebenta
https://www.covexlabs.com para sa mga tuntunin at kondisyon ng ICO.
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Legal Notice
MANGYARING BASAHIN ANG SEKSYON NA ITO MAAARING MABUTI.
WALANG IMPORMASYON NA NAGBIBIGAY DITO AY DAPAT AY HINDI
GUMAGAWA NA MAGING LEGAL, FINANCIAL, O TAX ADVICE. BAGO IKAW AY
IPADALA SA ALOK, ITO AY IMPORTANTE SA KONSULTONG IYONG LEGAL,
FINANCIAL O TAX ADVISOR.
ALINMAN CoVEX (AS NABANGGIT DITO), ANG CoVEX TEAM MGA KASAPI
(AS NABANGGIT DITO) NOR ANUMANG THIRD PARTY NA SERVICE PROVIDER AY
GAGANAPIN PANANAGUTAN PARA SA ANUMANG tahasang o pahiwatig PINSALA O
PAGKAWALA NA MAAARING AY NAGMULA SA pag-access whitepaper NA ITO,
materyales na ginawa ng CoVEX o pag-access ANG WEBSITE SA https://www.covexlabs.com
Ang CoVEX Coins (tulad ng nabanggit dito) na inisyu ng CoVEX Labs Technology Ltd,
ay nalalapat sa lahat ng mga kontribusyon patungo sa mga layunin ng CoVEX, kabilang ngunit
hindi limitado sa promosyon at suporta para sa pananaliksik, disenyo at pag-unlad ng, at
pagtataguyod para sa hinaharap na desentralisado platform ng kalakalan.
Ang Whitepaper na ito ay sinadya lamang upang magbigay ng pangkalahatang mga
layuning pang-impormasyon at hindi sa anumang paraan ay bumubuo ng isang dokumentong nagaalok, prospektus o anumang paghingi ng pakikisangkot sa mga pamumuhunan sa anumang
naaangkop na hurisdiksyon. Ang impormasyon ay hindi rin lubusang at samakatuwid ay hindi ito
nagsisilbi bilang kontraktwal na relasyon.
Ang dokumentong ito ay hindi bumubuo ng isang pag-aalok ng CoVEX upang maki-trade
sa CoVEX Coins o hindi ito o anumang bahagi nito o ang mga katotohanan ng pagkatawan nito
ay nagbibigay ng batayan para sa, o umaasa sa kaugnay sa anumang investment o kontrata na
desisyon. Ang CoVEX Coins barya na di-seguridad at sa gayon ay hindi dapat ipakahulugan upang
magpahiwatig ng mga handog ukol sa securities sa anumang hurisdiksyon.
Samakatuwid, bilang isang kalahok, wala sa whitepaper na ito ang maaaring i-banked
bilang isang pangako, gawain o representasyon para sa hinaharap na mga palabas ng CoVEX
Platform. Anumang kasunduan sa pagitan ng CoVEX at ikaw, na may kaugnayan sa kalakalan ng
CoVEX Coins, ay pamamahalaan ng mga hiwalay na kondisyon sa pagbebenta ng barya.
a) Ang parehong CoVEX at CoVEX kawani sa pamamagitan nito disclaims, ang lahat ng mga
garantiya, representasyon, o undertakings sa anumang tao o entity. Dapat na maingat na
isaalang-alang at i-assess ang mga prospective CoVEX Coin holder sa lahat ng mga
panganib na nauugnay sa sale CoVEX Coin, CoVEX, at kawani ng CoVEX.
b) Sa pamamagitan ng pagbabasa ng dokumentong ito o anumang bahagi nito, kinakatawan
at pinahihintulutan mo ang CoVEX at ang mga miyembro ng CoVEX koponan tulad ng
sumusunod: c) c) Kinikilala mo na: d) • Ang CoVEX Coins ay maaaring mas mababa sa halaga;
e) • Walang katiyakan o representasyon ng halaga o likido na naka-attach sa CoVEX Coins;
f) • Ang mga barya ng CoVEX ay hindi inaalok para sa mga layunin ng teorya; at

g) • Wala sa CoVEX at / o kawani ng CoVEX ang mananagot para sa o mananagot sa halaga
ng CoVEX Coins, ang kanilang transferability at / o pagkatubig at / o ang availability sa
anumang merkado sa pamamagitan ng mga third party o kung hindi man.
h) Sa anumang desisyon na mag-trade sa CoVEX Coins o pakikilahok sa airdrop, hindi mo
na-banked sa anumang impormasyon ang nakasulat sa dokumentong ito;
i) Kinikilala mo, nauunawaan at sinang-ayunan na ang dokumentong ito at ang CoVEX
Token sale ay hindi dapat ituring bilang anumang payo, pahayag o mungkahi ng mga benepisyo
ng CoVEX at / o ang CoVEX Token sale;
j) Ang impormasyong ibinigay dito ay kumpidensyal at hindi maaaring maipamahagi sa
iba nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng CoVEX;
k) Kung bibili ka ng CoVEX Coins, ikaw at gagawin sa iyong sariling gastos ay
siguraduhin na sumunod ka sa lahat ng mga batas, mga obligasyon sa regulasyon at mga limitasyon
na may kaugnayan sa anumang hurisdiksyon (tulad ng kaso); at
l) Kinikilala mo na hindi ka karapat-dapat na bumili ng CoVEX Coins kung ikaw ay isang
mamamayan ng USA o naninirahan, o mamamayan o naninirahan sa, Republika ng Tsina,
Singapore, at anumang iba pang mga bansa kung saan ipinagpaliban at pinahintulutan ng UK.
m) Ang lahat ng mga pahayag na nakapaloob dito, ang mga pahayag na ginawa sa
pamamagitan ng mga release ng pahayag o sa anumang lugar na mapupuntahan ng publiko at iba
pang mga pahayag sa bibig na maaaring gawin ng CoVEX at / o ang tauhan ng CoVEX ay
maaaring bumubuo lamang ng mga nakasaad na pahayag. Ito ay maaaring kasama, ngunit hindi
limitado sa mga pahayag ng intensyon, mga paniniwala o mga kasalukuyang inaasahan tungkol sa
mga kondisyon ng merkado, mga estratehiya sa negosyo at mga plano, mga inaasahan sa
pananalapi, partikular na mga kinakailangan at mga kasanayan sa pamamahala sa peligro.
n) CoVEX Coin ay maipagbibili sa loob ng Platform ng CoVEX, ang gantimpala ay
ibibigay lamang sa mga may hawak ng barya kung gumagamit sila ng CoVEX Platfrom. Ang
CoVEX Coin na may hawak na labas sa plataporma ay hindi pinahihintulutan ang bayad /
komisyon / diskwento na paglalaan, ay ipinagbabawal sa kalakalan / palitan sa labas ng CoVEX
Platform.
o) Kami ay nagdidisenyo at nagpapaunlad ng aming Payment Gateway, serbisyo sa P2P
Loan at Prepaid card. Hindi namin inilapat ang lisensya sa anumang hudikatura at awtorisadong
ahensiya. Ngunit mag-apply kami ng lisensya sa pinakamahusay na hudikatura para sa iyong
Payment Gateway, P2P Loan at Prepaid card service.
Samakatuwid, hindi mo dapat ilagay ang labis na pag-uumasa sa mga pahayag na ito dahil
maaaring kasangkot ang mga ito sa mga kilalang at hindi kilalang mga panganib, kawalan ng
katiyakan at iba pang mga kadahilanan na maaaring maging sanhi ng aktwal na mga resulta sa
hinaharap upang maging makabuluhang naiiba mula sa mga inilarawan ng mga nakatalang
pahayag.
Ang mga pahayag na ito sa pagtingin sa panahon ay may kaugnayan lamang sa petsa ng
Whitepaper na ito, at ang parehong CoVEX at ang tauhan ng CoVEX ay malinaw na itinatakwil
ang anumang responsibilidad (kung direkta man o di-tuwiran) sa pagpapalabas ng anumang mga
pagbabago sa mga nakatalang pahayag.
Kung saan ang Whitepaper na ito ay bumubuo ng impormasyon na nakuha mula sa mga
pinagmumulan ng third-party, ang CoVEX at ang mga tauhan ng CoVEX ay hindi nakapag-iisa
na nakumpirma ang katumpakan o pagkakumpleto ng naturang impormasyon. Walang garantiya
tungkol sa katumpakan o pagkakumpleto ng naturang data at walang representasyon, assurances o

undertakings ay o purported na ibinigay tungkol sa katumpakan o pagkakumpleto ng impormasyon
mula sa mga third-party.
Ang anumang kasunduan tungkol sa pangangalakal sa CoVEX Coins ay pamamahalaan ng isang
hiwalay na dokumento na magtatakda ng mga tuntunin at kundisyon (Mga Tuntunin at Kundisyon)
na makukuha sa https://www.covexlabs.com bago ang pagbebenta ng anumang CoVEX Coins .
Kung sakaling may mga hindi pagkakapare-pareho sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta ng Token at
Kahon na Whitepaper na ito, ang mga tuntunin ng pagbebenta ng Token ay dapat mananaig.
Walang bahagi ng Whitepaper na ito ay makokopya, kopyahin, at ipamahagi sa anumang paraan
nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng CoVEX, at partikular na hindi dapat ipadala sa
anumang hurisdiksiyon kung saan ang pagbabawal ng naturang pamamahagi.

Introduction
Ang Cryptos ay nagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga mangangalakal sa mga klasikal
na mga ari-arian sa kamalayan na sila ay transparent, desentralisado, at walang hangganan at
maaaring transacted 24/7. Habang nagbubukas ito ng walang limitasyong mga potensyal sa lahat,
lumilikha din ito ng maraming panganib dahil sa kakulangan ng regulasyon, kontrol, at likido.
Ang mga umuusbong na mga uso sa digital tulad ng panlipunang at kopya ng kalakalan ay
nalulutas ang problema sa bahagi, napakahirap nila na paghiwalayin ang mga tunay na eksperto
mula sa mga mangangalakal ng baguhan. Bukod, nagbangon sila ng mga alalahanin sa seguridad
at pananagutan na nagpapahirap sa tukuyin ang mga kasalukuyan at potensyal na pagtatanghal.
 Narito ang ilang hamon ng kasalukuyang mga sistemang P2P:
 May mga pinaghihigpitan na hanay ng mga ari-arian na maaaring magamit bilang
collateral para sa kredito. Sa ngayon, ang konsepto ng pagpapautang at mga pautang sa
margin ay hindi pa pinagsamantalahan sa mga sistemang P2P upang magbigay ng mga
borrower na may mas malawak na access sa credit;
 Ang mga trend ng kalakalan sa kalakalan tulad ng social at kopya ng kalakalan ay hindi
pa kasama sa mga network ng P2P. Para sa ilang mga organisasyon na ipinatupad sa kanila,
ginagamit pa rin nila ang modelo ng sentralisasyon na napakahirap na paghiwalayin ang
mga tunay na eksperto mula sa mga mangangalakal ng baguhan;
 Walang lahat-sa-isang platform kung saan ang mga mangangalakal ay maaaring
makapagpalit ng mga cryptocurrency, humiram ng mga pautang, gumamit ng mga serbisyo
sa prepaid card at kopyahin ang mga kasanayan sa kalakalan.

• May mga pinaghihigpitan na hanay ng mga ari-arian na maaaring magamit bilang collateral para
sa kredito. Sa ngayon, ang konsepto ng pagpapautang at mga pautang sa margin ay hindi pa
pinagsamantalahan sa mga sistemang P2P upang magbigay ng mga borrower na may mas malawak
na access sa credit;
• Ang mga trend ng kalakalan sa kalakalan tulad ng social at kopya ng kalakalan ay hindi pa kasama
sa mga network ng P2P. Para sa ilang mga organisasyon na ipinatupad sa kanila, ginagamit pa rin
nila ang modelo ng sentralisasyon na napakahirap na paghiwalayin ang mga tunay na eksperto
mula sa mga mangangalakal ng baguhan;
• Walang lahat-sa-isang platform kung saan ang mga mangangalakal ay maaaring makapagpalit
ng mga cryptocurrency, humiram ng mga pautang, gumamit ng mga serbisyo sa prepaid card at
kopyahin ang mga kasanayan sa kalakalan.

CoVEX Coin
Ang CoVEX coin-na ipapatupad sa Ethereum Blockchain sa ilalim ng mga pamantayan ng
ERC223-ay gagana bilang isang revenue-generating cryptocurrency. Papayagan nito ang mga may
hawak ng barya na makatanggap ng kita sa anyo ng mga bayarin sa transaksyon. Available ang
mga barya sa CoVEX para sa mga interesadong kalahok sa panahon ng ICO na nakatakdang
tumakbo mula Mayo 2018. Sa panahon ng ICO, ang kabuuang dami ng 250,000,000-25,000,000
* 23% na barya ng CoVEX ay ilalabas sa mga interesadong mayhawak ng barya.

Plataporma ng CoVEX
Ang CoVEX Platform ay binubuo ng mga sumusunod na sangkap:

#1: The Exchange Platform
Karamihan sa mga palitan ng cryptocurrency ay binuo ng mga taong mahilig na walang
pangangailangan sa teknolohikal na kapanahunan ng pagpapanatili sa kanila. Bilang resulta, ang
mga kasalukuyang palitan ng crypto ay nakaharap sa mga sumusunod na pagbabago:
• Madalas na downtime: Madalas na downtimes na humantong sa mga makabuluhang
pinansiyal na pagkalugi sa mga gumagamit ng crypto na hindi upang ilagay at baguhin ang
kanilang mga trades, lalo na sa panahon ng mataas na volatilities merkado;
• Seguridad: Karamihan sa mga crypto-palitan ay nahulog sa mga paglabag sa seguridad at
na humantong sa napakalaking pagnanakaw ng mga pondo; at
• Mahina ang user interface: Ang mga bagong gumagamit ay nasisiraan ng loob mula sa
paggamit ng mga cryptocurrency kapag nag-sign up sila para sa mga palitan ng crypto dahil sa
mahinang user interface.
Ang CoVEX Platform ay lubos na ligtas na user-friendly na may mga pinababang
downtime. Upang mapahusay ang transparency, ang Plataporma ay magkakaroon ng iba't ibang
mga relasyon sa pagitan ng mga mangangalakal kung saan direktang ipagpalit nila ang kanilang
mga cryptos. Sa panahon ng transaksyon, ipapakita ng Platform ang mga sumusunod na detalye:
• Ang uri ng cryptocurrency;
• Ang pang-araw-araw na dami ng transaksyon ng napiling crypto; at
• Buksan ang Chatting Service at Personal Portfolio Analysis (P / L)

#2: Social Trading Platform
Sa kasalukuyan, ang kalakalan sa mga cryptocurrency ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga
negosyante na may:
• Mahalagang kaalaman ng mga securities at index trading;
• Mga kasanayan upang matutunan at pag-aralan ang mga kumplikadong mga istraktura ng
merkado batay sa mga media outlet; at
• Kinakailangang kaalaman at karanasan ng paghihiwalay ng mga emosyon sa merkado mula sa
pangangalakal
Karamihan sa mga negosyante na gustong magsumikap sa hangganan na ito ay makahanap ng
kurba sa pagkatuto upang maging lubhang matarik. Samakatuwid, ito ay mahirap at oras-ubos para
sa mga gumagamit ng baguhan sa kalakalan pabayaan mag-isa paggawa ng kita sa maginoo
platform.
Sa kabilang banda, ang mga negosyante na may kinakailangang kaalaman at karanasan ay walang
oras upang gastusin sa crypto-trading at sa gayon, end up umasa sa panghuhula na madalas na
humahantong sa pagkalugi bilang resulta ng laganap na pandaraya. Ang pandaraya ay isang
pangkaraniwang sagabal sa mga maginoo na platform ng kalakalan dahil sa sentralisasyon na
walang mga probisyon para sa mga pagpapatunay.
Ang CoVEX ay nagpapatupad ng isang platform ng Pag-aaral ng Machine Learning at Blockchain
na nakabatay sa panlipunan na may mga kapana-panabik na bagong tampok na magpapahintulot
sa sinumang kalahok na sundin ang mas maraming kaalaman at karanasan na mga mangangalakal
sa pamamagitan ng pagkopya ng kanilang mga portfolio at lahat ng mga pagsasaayos sa hinaharap.
Ang platform na ito ay magpapahintulot sa mga nagsisimula o bagong kalahok at mga may hindi
sapat na oras upang mamuhunan ang kanilang mga pondo sa mga trades na nangangako ng mataas
na pagbalik. Ang proseso ay magiging tapat para sa mga tagasunod. Sa sandaling ideposito nila
ang kanilang mga pondo sa CoVEX, pipili lang nila ang isang lider, piliin ang halaga ng pera
upang ilaan na gagamitin upang bilhin ang portfolio batay sa mga halaga ng real-time na kita /
pagkawala.
Kung ang isang lider ay mahusay na gumaganap sa paglipas ng panahon, siya ay bubuo ng
karagdagang kita sa proseso. Sa madaling salita, ang pinakamatagumpay na lider sa platform ng
social trading ng CoVEX ay mangolekta ng mga barya ng CoVEX mula sa kanilang mga
tagasunod at lumikha ng tatak para sa kanilang sarili.

#3: Margin Trading/Lending
Margin trading at lending ay isang perpektong lohikal na paggamit kaso para sa CoVEX para sa 2
pangunahing dahilan:
• mabilis na pagpapalawak ng merkado; at
• Ang pangangailangan para sa isang malayang pinagkakatiwalaang plataporma ay agarang
Ang plataporma ng Margin trading ng CoVEX ay magpapahintulot sa mga gumagamit na magtrade gamit ang pera na hiniram mula sa iba pang mga mangangalakal na susuportahan ng mga
pondo ng collateral. Ang mga pondong ito ay kakalkulahin batay sa pagbabahagi ng barya at
portfolio ng borrower. Ang mga negosyante ng margin ay pahihintulutan na magbukas ng mahaba
at maikling posisyon sa pamamagitan ng paghiram ng pera na maaari nilang bilhin o ibenta.

Sa kalaunan, isasara ng mga negosyante ang mga posisyon sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga
pautang. Siyempre, ang tagapagpahiram ay tumatanggap ng interes mula sa negosyante sa margin
bilang insentibo para sa mga pondo sa pagpapautang habang ang CoVEX ay nagpapanatili ng isang
porsyento ng interes na ang utang ay naipon.

#4: Payment Gateway
Ang e-commerce ay naging sa isang walang kapantay na paglago rate sa mga kamakailan-lamang
na mga oras at ay nakatakda upang tumaas kahit pa. Ayon sa Statista, ang mga global na benta ng
e-commerce ay inaasahang tumaas sa $ 4.058 trilyon sa taong 2020. Sa kabila ng napakalaking
paglago ng e-commerce, ang mga mangangalakal ay nakaharap sa mga sumusunod na hadlang:
• Reputasyon at tiwala;
• Magastos at pinahaba na mga proseso sa pagbabayad; at
• Kawalang-kakayahan upang mag-tap sa lumalagong bilang ng mga cryptocurrency na mga
merkado na may isang capitalization ng merkado na higit sa $ 750 bilyon.
Ang Platform ng Pagbabayad ng Gateway ng CoVEX ay demokrataisasyon ang gateway ng
pagbabayad at magtatag ng isang mapagkakatiwalaang solusyon batay sa Blockchain sa
pamamagitan ng pagtatrabaho nang walang putol sa isang desentralisadong tiwala at sistema ng
reputasyon kung saan ang mga merchant ay tatanggap ng mga cryptocurrency. Ang Plataporma ay
magpapahintulot sa mga merchant at kanilang mga customer na lumahok sa walang hanggan,
pandaigdigang desentralisadong commerce na may tiwala.

#5: P2P Loan Service
Ang P2P lending ay nagbibigay ng direktang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga borrowers at
mga kalahok na nagpapahintulot sa dating na kumuha ng mga pautang na walang kinalaman sa
anumang mga third party o tagapamagitan tulad ng mga institusyong pinansyal at mga bangko. Sa
pamamagitan ng hindi pagsasama ng mga ikatlong partido, ang buong proseso ng pautang ay
pinasimple para sa lahat ng mga partido.
Ipapatupad ng CoVEX ang isang desentralisadong plataporma sa hinaharap na 2019 na potensyal
na makagambala sa mga kasalukuyang modelo ng pagpapaupa ng P2P. Ang Plataporma ay
magpapahintulot sa mga nagpapautang na magdeposito ng kanilang mga pondo at pumili ng pakete
na desisyon ng kredito na tinukoy ng mga algorithm ng ML na puntos ang pinapayong pandaraya,
pagkakakilanlan, at iba pang mga ahensya ng credit rating.
I-filter ng mga borrower ang pamantayan ng pautang batay sa magagamit na mga parameter ng
pagpopondo at agad na tumutugma sa mga naaangkop na nagpapahiram. Pagkatapos ng angkop
na pagsusumikap, ang pagpopondo ay ibibigay sa mga borrowers, at ang mga nagpapautang ay
makakatanggap ng namumuhunan na principal kasama ang interes na naipon dito.

#6: Prepaid Card Service
Sa kasalukuyan, kakaunti lamang ng mga merchant ang tumatanggap ng cryptos kung online o sa
punto ng pagbebenta. Dapat palitan ng mga kostumer ang kanilang mga cryptos sa kanilang mga
lokal na fiat currency upang gumawa ng kanilang pang-araw-araw na pagbili. Ang paggamit ng
mga umiiral na pagpapalitan upang i-convert sa mga lokal na fiat pera ay parehong oras-ubos at
maaaring maging magastos. At kahit na ang ilang mga kumpanya ay gumawa ng mga produkto na
nagpapahintulot sa mga mangangalakal na tanggapin ang mga pagbabayad ng crypto, magagamit
lamang sila sa mga piling lokasyon.

Ang Layunin ng Platform ng Serbisyo ng CoVEX Prepaid Card ay upang payagan ang palitan na
maganap sa real-time, sa anumang lokasyon kung saan ang mga debit / credit card ay tinatanggap
na may kaunting bayad na maihahambing sa mga gastos sa transaksyon sa cryptocurrencies.
Maaaring gamitin ng mga Cardholders ng CoVEX Prepaid Card ang alinman sa mga asset ng
Blockchain upang bumili ng mga kalakal at serbisyo mula sa mga merchant na tumatanggap ng
pandaigdigang debit / credit card. Ang Plataporma ay ilalapat ang mga channel ng pagbabayad ng
cross-chain upang mapadali ang mamimili upang bayaran ang anumang mga papasok na
kahilingan sa pagbabayad mula sa isang debit / credit card network sa real-time.

#7: Tech Incubators/Tech starter club
Ang CoVEX ay magbibigay ng platform na tumutulong sa mga startup na magtagumpay sa
paglulunsad ng mga produkto ng crypto sa pamamagitan ng mentoring at training. Ang Plataporma
ay isang sentro ng teknolohiyang makabagong-likha na hihikayat at sumusuporta sa mga startup
upang mag-disenyo, lumikha, bumuo at mag-komersyo ng mga makabagong teknolohiya.

#8: ICO Underwritings
Ang paglulunsad ng ICO ay isang mapaghamong gawain. Bukod sa isang White Paper at landing
page, ang ICOs ay nangangailangan ng mga estratehiya na may mataas na antas mula sa lahat ng
larangan. Ang CoVEX ay magbibigay ng all-inclusive na mga serbisyo ng underwriting ng ICO
sa mga kumpanya na gustong magpondo sa mga merkado ng crypto upang tulungan silang
magtagumpay.
Ang CoVEX ay magbibigay ng mga sumusunod na serbisyo tungkol sa mga underwritings ng
ICO:
• Pag-unlad sa Teknolohiya: Papayagan ng teknolohiya ang mga startup sa unang-subaybayan ang
mga review ng smart contract at integrasyon ng teknolohiya upang mapahusay ang kanilang mga
modelo ng negosyo na may kaugnayan sa ICOs;
• Tulong sa legal: Ang CoVEX ay magkakaloob ng legal na suporta sa mga kumpanya na nais na
ilunsad ang mga ICO sa anumang mga saklaw; at
• Ang madiskarteng pagmemerkado: Ang CoVEX ay makakatulong upang lumikha at maoptimize ang mga loyalty ng customer sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiya sa
pagmemerkado sa pagputol-gilid.

Revenue Model
Ang CoVEX ay bubuo ng kita mula sa mga sumusunod na mapagkukunan:
• Cryptocurrency exchange: Ang CoVEX ay kukuha ng isang porsyento ng halaga ng transaksyon
ng palitan;
• Social Trading Platform: Ang mga lider at tagasunod na mahusay na gumaganap sa paglipas ng
panahon, ay bubuo ng karagdagang kita sa proseso. Sisingilin ng CoVEX ang isang maliit na
porsyento ng interes na nakuha at ibinabahagi ito sa ibang mga may hawak ng barya;

• Margin Trading at Lending: Ang lahat ng mga may-hawak ng Coin CoVEX na nagpasiyang
magbigay ng kanilang kabisera sa ibang mga negosyante ay makakatanggap ng interes sa kanilang
kabisera. Sa turn, sisingilin ng CoVEX ang isang maliit na porsyento ng kinita ng interes;
• P2P Loan Service: Ang mga may-hawak ng Coin CoVEX na nagpasiyang magbigay ng kanilang
kabisera sa ibang mga mangangalakal ay makakakuha ng interes sa kanilang punong-guro.
Sisingilin ng CoVEX ang isang maliit na porsyento ng interes na nakuha at ibinabahagi ito sa mga
may hawak ng barya;
• Gateway ng Pagbabayad: Ang mga merchant na nagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa
pamamagitan ng gateway sa Pagbabayad ng CoVEX ay bubuo ng bonus para sa platform sa anyo
ng mga bayarin sa transaksyon. Bilang kabayaran, ang CoVEX ay mangolekta at magbabahagi ng
bonus na may mga may hawak na token;
• Serbisyo sa Prepaid Card: Ang mga may hawak ng coinx coin ay magkakaroon ng mga gastos
tulad ng pagpapalabas, cash withdrawal, at taunang bayad sa pagpapanatili ng card. Kinokolekta
ng CoVEX ang mga bayad sa prepaid card at ibahagi ang mga ito sa mga may hawak ng barya;

Bonus Distribution Model
Ang mga may hawak ng CoVEX Coin ay makakatanggap ng kita sa anyo ng araw-araw na bayarin
sa transaksyon. Ang plataporma ay gagamit ng isang cut-off na oras sa pagitan ng 23:00 GMT at
23:59 GMT bilang batayan para sa pagkalkula ng kita. Sa huling minuto ng bawat araw (23:59
GMT), kakalkulahin at ipamahagi ng Platform ang kita.
Ang netong kita para sa sistema ay kakalkulahin bilang mga sumusunod:
Net Bonus = Kabuuang Mga Bayad sa Platform Collection-Kabuuang Diskwento sa Mga Bayad
sa Platform
Ang netong kita ay ibabahagi bilang mga sumusunod:
30% sa may-hawak ng CoVEX;
20% sa mga referral; at
50% upang manatili sa bahay
Ang bonus para sa mga referral ay hatiin sa 3 tatlong kategorya tulad ng sumusunod:
Ika-1 na antas: Ang anumang may-ari ng Pre-ICO ay kwalipikado para sa 50% ng referral;
Ika-2 na grado: Para lamang sa Phase 2 holders na nakikilahok sa Phase 2 ICO, siya ay may
karapatan sa 30% ng mga referral; at
3rd degree: Para lamang sa Phase 3 holders na nakikilahok sa Phase 3 ICO, siya ay may karapatan
sa 20% ng mga referral.
Ang bonus ay kakalkulahin bilang mga sumusunod:

R, na ang kabuuang bonus na kinita ng may-hawak ng CoVEX ay kakalkulahin bilang mga
sumusunod:
R = (x / y) * 0.3 * Ang bilang ng mga barya ay may hawak na + Referral Commission + Discount
x = Net Bonus
y = Kabuuang pamilihan Mga barya sa pagbabalik (250,000,000-15 / 100 * 250,000,000)

Modelong diskwento
Anumang may-hawak ng CoVEX na may higit sa 3, 000 CoVEX barya ay may karapatan sa 50%
na diskwento sa pagbili at pagbebenta ng mga bayarin.
Modelo ng referral
Ang anumang may-ari ng CoVEX na tumutukoy sa isang negosyante sa Exchange ay may
karapatan sa 10% na komisyon ng bawat barya na palitan ng negosyante. Ang komisyon na ito ay
kakalkulahin sa USD at binayaran sa CoVEX Coins. Para sa isang karapat-dapat para sa mga
bayarin sa komisyon, dapat siyang humawak ng CoVEX Coins.

Roadmap
Narito ang mahahalagang milestones tungkol sa pagpapatupad ng proyekto:
• Q3 2017: Inisyal na konsepto at pag-uugali ng Unang Lupon;
• Q4 2017: Teknikal na koponan na binuo para sa Project, rehistradong domain at paglunsad ng
website;
• Q1 2018: Ang pangkat ng pagmemerkado at koponan ng legal na nabuo, at puting papel na
inilathala;
• Q2 2018: Ang Beta na bersyon ng Exchange, Technical whitepaper at Pre-ICO ay inilabas;
• Q3 2018: Unang ICO, Ikalawang ICO at Live Test Exchange demonstration;
• Q4 2018: Lilitaw ang Live Exchange;
• Q1 2019: Ang serbisyo sa pagpapalabas ng insubatoryo at mga serbisyo ng Underwriting ay
magsisimula;
• Q2 2019: Plataporma ng Serbisyong Pautang ng P2P at Plataporma ng Trading at Pagpapautang
ng Margin;
• Q3 2019: Pagbibiyahe sa Pagbabayad;
• Q4 2019: Magsisimula ang Mga Serbisyo sa Prepaid Card.
Available ang mga barya sa CoVEX para sa mga interesadong kalahok sa panahon ng ICO na
nakatakdang tumakbo mula Mayo 2018. Sa panahon ng ICO, ang kabuuang dami ng 192,500,000
CoVEX Coins ay ilalabas sa mga interesadong mayhawak ng barya. Ang pag-alis ng barya ay
magiging staggered at ipinamamahagi sa mga phase tulad ng sumusunod:
• Phase 1 (Pre-ICO): Pagkatapos ilabas ang Alpha na bersyon, ang kabuuang dami ng 30,000,000
CoVEX ay kakalabas sa isang exchange rate ng 1 ETH = 3,000 CoVEX.

• Phase 2: Pagkatapos ng beta release ng Exchange bersyon, ang kabuuang dami ng 81,250,000 na
CoVEX ay kakalabas sa isang exchange rate ng 1 ETH = 2,000 CoVEX.
• Phase 3: Sa panahon ng ikalawang ICO, isang kabuuang dami ng 81,250,000 CoVEX ang
kakalabas sa isang exchange rate ng 1 ETH = 1,000 CoVEX.
Ang diagram sa ibaba ay nagbubuod sa mga staggered phase:

CoVEX Coin Distribution
30,000,000, 16%
81,250,000, 42%
81,250,000, 42%

Phase 1 (After releasing
Alpha Exchange version)
Phase 2 (After releasing Beta
Exchange version
Phase 3 (Second ICO)

Kung ang pamamahala ng CoVEX ay hindi nakakatugon sa mga takdang panahon ng
proyekto, ang phase 2 at 3 Sale ng ICO ay tatanggihan hanggang sa matugunan ng proyekto
ang kondisyon.
Ang lahat ng hindi nababayarang mga barya ay itatabi at naka-lock para sa isang taon. Matapos
ang paglipas ng isang taon, ito ay gagamitin para sa pagpapatupad at pag-unlad ng proyekto sa
CoVEX sa hinaharap. Ang paglabas ng mga barya ay nakasalalay sa mga umuusbong na
pangangailangan ng hinaharap. Kasama ang hindi pa nababayarang mga barya sa ICO, Mga Nagdevelop, Staff, Madiskarteng Pakikipagsosyo, Operasyon at Mga Shareholder, Lupon ng mga
Direktor, ang Lupon ng Advisory na inilaan ng mga barya ay naka-lock para sa isang taon. Ang
mga inilaan na barya para sa Legal at Marketing, Bounty at Creative Reward ay ilalabas
pagkatapos ng ICO.
Ang lahat ng mga pondo na itataas mula sa ICO ay gagamitin para sa pagpapaunlad at
pagsasaliksik, pagkuha ng mga mahuhusay na developer, pagmemerkado at serbisyo sa
customer, pagkuha ng customer, seguridad, at pagsunod. Narito ang buong plano ng
pamamahagi ng CoVEX Coin:
Subject
Distribution (%)
No of share
Bounty and creative rewards
Developers, Staff, Strategic Partnerships, Operations

5
10

12,500,000
25,000,000

Sales: Phase 1(Pre-lCO)
Legal, Marketing & Miscellaneous
Shareholders, Board of Directors, Advisory Board
Sales: Phase 2 ICO
Sales: Phase 3 ICO
Total

12
3
5
32.5
32.5
100

30,000,000
7,500,000
12,500,000
81,250,000
81,250,000
250,000,000

Full CoVEX Token Distribution Blueprint
Sales: Phase 3 ICO
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Sales: Phase 2 ICO

32.5
5
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12

Sales: Phase 1(Pre-lCO)
Developers, Staff, Strategic Partnerships,
Operations

10
5

Bounty and creative rewards
0
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Distribution (%)

Ang diagram sa ibaba ay nagbubuod kung paano gagamitin ang mga pondo na itataas:

Team
J Mohan: Founder & CEO

Si J. Mohan ay kadalubhasaan sa analyst ng Forex at cryptocurrency trading. Kasama
rin siya sa pagpapaunlad ng negosyo, Pamamahala ng Panganib, Tagapayo sa
Pananalapi sa pagmamanupaktura, serbisyo at industriya ng paglalaro. Noong 2001,
sinimulan ni J Mohan ang MiDas Technology upang punan ang kanyang nakita bilang
walang bisa sa paaralan at sistema ng pamamahala ng ospital sa Nepal. Ngayon ang
MiDas Technology ay lumago mula sa isang maliit na start -up sa 400 empleyado na
nakabase sa Kathmandu.
Siya ay mayroong propesyonal na sertipiko ng accounting, BSc (Hons) mula sa
University of Oxford Brookes at MSc Risk Management mula sa University of Wales,
United Kingdom.
Si J Mohan ay isang aktibong mamumuhunan at tagapayo sa maraming SME sa United
Kingdom. Sa paglipas ng mga taon, ang J Mohan ay sari -sari ang kanyang paglahok
mula sa pagpapaunlad ng software sa hanay ng iba pang mga sektor, kabilang ang mga
consumable na kalakal sa mga produkto ng kagandahan at fashion sa UK SME.
Labu K Ghimire: Co - Founder & COO

Labu ay aktibong kasangkot sa sektor Blockchain mula noong 2015, nagtatrabaho bilang
isang tagapayo ng binary pagpipilian para sa ilang mga kumpanya sa UK. Siya ay full
time trader sa cryptocurrency space mula sa huling 3 taon. Tagapagtatag ng isang
kumpanya ng Stock Broker -DDK Pvt. Ltd Sa Nepal, may higit sa anim na taon ng
karanasan sa stock exchange.

Ang Labu ay isa sa mga tagapagtatag ng isang naiuri na Nepali portal -Suchikaran.com.
May ilang taon siyang karanasan sa trabaho bilang isang credit manager sa isa sa mga
kilalang commercial bank- NMB Bank, Nepal. Siya ay mayroong Master's Degree sa
Pananalapi at Pamumuhunan mula sa Tribhuwan University na ginawa noong 2006.
JyotiAdhikari: CoVEX Full Stack Developer

Si Jyoti ay highly motivated software professional na kagustuhan ng mga hamon, ay
gumawa ng isang personal na pangako sa paglago sa pamamagitan ng lifelong pag -aaral
at patuloy na nalalapat ang kanyang pag-aaral upang makamit ang mas mahusay na mga
resulta. Jyoti hold Master sa Information System ESIGELEC, Rouen, France at Master
sa Information Technology mula sa Sikkim Manipal University, Sikkim, India.
Jyoti gamit ang kanyang pangunahing kaalaman sa software development sa C #,
ASP.NET, MVC, Azure, Java, JSP, Sencha, JQuery, AngularJS, AngularJS 2, ReactJS,
KnockoutJS, Node JS, IOS development gamit Swift, NoSQL, SQL, MongoDB, Redis,
Unit Test, MS Test, Mocha at pagdidisenyo ng full -service API ng API sa CoVEX
Platform.
M. Junaid Nawaz: CoVEX Backend Exchange Lead Developer

M. Junaid Nawaz: Nagpakita si Junaid ng kasaysayan ng pagtatrabaho sa industriya ng
software ng computer. Junaid ay lubos na dalubhasa sa SQL, ASP.NET MVC, Database,
Software Project Management, crypto / Blockchain development, mamumuhu nan,
analyst ng kalakalan. Responsable si Junaid sa pagbuo ng platform ng CoVEX, gateway
ng pagbabayad at lahat ng mga tampok na may kaugnayan sa Blockchain.

Reza Bakhshandeh: CoVEX Blockchain AI/Big Data expert

Reza Bakhshandeh ay Crypto Design Architect / Blockchain, developer at AI / Big Data
expert. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya sa Boostinsinder Inc bilang isang senior
software Developer. Siya ay isang Co-Founder ng DPTiva Co at nagtrabaho bilang isang
project manager at Developer. Siya ay gumawa ng ilang mga smart kontrata sa mga taon
para sa bilang ng mga kumpanya. Siya ay isang pag-export sa pagbubuo ng algorithm
at AI. Siya ay nagtapos ng degree sa Software Engineering at AI Masters 'Degrees mula
sa Shiraz University. Siya ay isang imbentor ng patent US9489401B1 na may 14 na taon
ng karanasan sa trabaho.
Peter NamisikoWanjala: Head of Business & Product Development

Si Peter ay isang magaling na Scholar at Researcher sa
Kagawaran ng Impormasyon sa Teknolohiya, Mount Kenya
University. Mula noong 2011, siya ay nagtuturo ng iba't ibang
mga unit tulad ng Security at Cryptography, Network
Programming, Data Structures, Artificial Intelligence at iba pa.
Siya rin ay isang awtoridad sa Blockchain at Cryptosystems na
nagsulat ng maraming mga teknikal na ulat, at mga aklat sa
paksa.

Noong Mayo 2014, siya ay hinirang sa posisyon ng Associate Research Fellow sa Mount
Kenya University bilang isang resulta ng kanyang natitirang kakayahan sa pananaliksik.
Ang kanyang kasalukuyang interes sa pananaliksik ay Blockchain / Cryptosystems,
Machine Learning at Big Data. Bukod sa may-akda ng ilang mga artikulo sa journal sa
mga internasyonal na journal na nakasaad sa peer-na may higit sa 50 na mga pagsipisiya rin ay isang tagasuri ng African Journal of Infor mation Systems (AJIS) at Journal
of Computer Science and Information Technology (JCSIT).
Nagtapos si Peter sa isang B.Sc. (Hons). Degree sa Computer Science mula sa Egerton
University, Kenya, noong 2007. Mayroon din siyang M.Sc. Degree sa
Telecommunications mula sa California Miramar University, San Diego

Summary
Kami ay tiwala na ang problema ng mahihirap na pag-aampon ng gumagamit at karanasan
patungkol sa mga cryptocurrency ay maaaring matugunan nang malupit sa pamamagitan ng isang
one-stop solution na solusyon. Ang CoVEX ay ang susunod na henerasyong blockchain na
magtatanggol sa demokrasya at kumuha ng Exchange, Social trading, Margin trading / Lending,
P2P na mga pautang, mga serbisyo ng Prepaid card at gateway ng pagbabayad sa isang transparent
at walang tiwala blockchain. Sa kabuuan, ang CoVEX ay sinimulan upang maging kinabukasan
ng pangangalakal ng crypto, at nais naming maging bahagi ka ng hinaharap.

FAQs
1. Bakit sa palagay mo maaaring bumuo ng iyong koponan ang produktong ito?
Nagtipon ang CoVEX ng Mga Developer ng Blockchain, Cryptographers, Mga Analyst ng
System at Mga Nag-develop ng Database na may mga dekada ng karanasan at napatunayang
rekord ng track sa pagpapatupad ng mga kaugnay na platform.
Ano ang iyong susunod na hakbang matapos ang pagpapalaki ng mga pondo ng ICO?
2. Kaagad pagkatapos ng ICO, ilalabas namin ang Exchange House. Pagkatapos, ang iba pang
mga platform ay ilulunsad sa sumusunod na order: Social Trading Platform, Tech Incubator,
P2P Loan, Margin Trading at Payment Gateway.
3. Gaano katagal aabutin upang bumuo ng buong CoVEX Platform?
Tinatayang 2 taon.
4. Gaano katagal aabutin para sa CoVEX na maging self-sustainable?
Tinatayang 2 hanggang 3 taon.
5. Ano ang ginagawa ng barya?
Ang barya sa batay sa matalinong kontrata na binuo ng CoVEX. Ito ay ginagamit upang
makipagpalitan ng iba't ibang mga pera ng crypto.
6. Bakit dapat akong bumili ng mga barya sa CoVEX?
Ang dahilan kung bakit dapat kang bumili ng CoVEX ay na ito ay isang one-stop na platform
na nakatalaga sa karamihan ng mga problema na nahaharap sa iba pang mga platform ng
trading crypto at ang CoVEX coin ay sinuportahan ng platform ng CoVEX.
7. Anong teknolohiya ang bubuuin ng CoVEX barya?
Ang Coin CoVEX ay itinayo sa ERC223 base sa Ethereum platform.
8. Magkakaroon ba ng higit pang mga barya na ibinigay sa oras?
9. Magbibigay lamang kami ng kabuuang 250,000,000 barya at mula doon 15% ng kabuuang
isyu ay pupunta sa admin wallet sa loob ng isang taon mula sa pagkumpleto ng ICO at
natitirang napupunta sa publiko. Bukod sa ito ay hindi kami naglalabas ng anumang barya sa
paglipas ng panahon.
10. Paano makakakuha ng iyong barya?
Hindi ka maaaring kumita mula sa barya ngunit kung mayroon silang ilang halaga na CoVEX
barya maaari silang makakuha ng diskwento sa aming platform tuwing bumili ka / magbenta
at makakuha ka rin ng ilang gantimpala ng form na matagumpay na referral at mga distribusyon
ng bayad.
11. Paano mo malulutas ang problema ng conversion / pagkasumpungin ng fiat-crypto?
Ginagamit namin ang crypto sa CoVEX ecosystem. Ang mga Fiat ay nangangailangan lamang
ng pisikal na mga kalakal. Kaya, kapag nakikipag-ugnayan ka sa crypto-to-crypto service, ang
pagkasagupa ay hindi mahalaga.
12. Saan mo nakikita ang pagbabalik para sa mga kalahok ng ICO?
Pagkatapos ng ICO kapag ang iyong barya ay napupunta sa isang merkado pagkatapos ay sa
wakas ang unang presyo ng barya ay pupunta at ang kalahok ay makakakuha ng kanilang
pagbabalik hindi lamang na sila ay makakuha ng diskwento sa palitan at komisyon.
13. paano magagamit ang mga pondo?
Ang lahat ng aming nakolekta na pondo ay ideposito sa aming admin wallet bilang escrow
account. Ang mga Pondo ay gagamitin kapag ipinakilala namin ang aming bersyon ng beta.
14. Magkano ang pinaplano mong itataas?
Inaasahan naming itaas ang paligid ng 7,000 ETH sa aming Pre ICO at 30,000 ETH sa 81,000
ETH sa ibang pagkakataon ang aming mga ICOs.

15. Ano ang mga panganib para sa mga kalahok?
Palaging may panganib sa pamumuhunan. Ang mga halaga ng barya ay maaaring bumaba sa
panahon ng palitan o kung ititigil ng mga pamahalaan ang lahat ng crypto currency ang halaga
ng barya ay magiging zero.
16. Paano lumahok sa isang ICO?
Matapos ang pag-anunsyo ng aming ICO sa mga pahina ng Social at sa aming website, ang
kalahok ay maaari lamang bisitahin ang aming website at punan ang form ng whitelist ICO at
mag-aplay na lumahok.
17. Ano ang mga diskwento para sa ICO?
Bonus para sa Pre ICO - 1st linggo (form start araw) 30%, ika-2 linggo 20%, ika-3 linggo 10%,
ika-4 na linggo at hanggang dulo ng petsa 5% Bonus. Para sa 1st ICO (Phase 2) 1st week 20%,
2nd week 10%, 3rd week 5%, 4th week Walang bonus. Walang Bonus para sa 2nd ICO (Phase
3).
18. Nagbabayad ba ang iyong barya ng dibidendo?
Ang aming barya ay hindi nagbabayad ng anumang dibidendo, nagbibigay lamang kami ng
diskwento sa palitan at komisyon sa matagumpay na referral.
19. Ano ang mangyayari sa mga barya na hindi ibebenta?
Kung ang coin ay nananatiling hindi pa nabenta sa Pre-ICO, ang barya ay ilalaan sa phase 2 at
phase 3 ICOs at pagkatapos ay sa aming Vault at mamaya gagamitin namin ang barya para sa
iba't ibang proyekto. Ipapaalam namin ang aming may-ari ng barya sa pamamagitan ng isang
anunsyo.
20. Mayroon ka na ng anumang feedback mula sa komunidad ng crypto at mga kalahok?
Naniniwala kami sa komunidad; ang aming komunidad at kalahok ay nagbibigay sa amin ng
feedback tungkol sa aming proyekto. Ang iba't ibang mga tao na nauugnay sa komunidad ng
crypto ay nasa advisory board.
21. Ilang barya ang ibabahagi?
Ang CoVEX ay magkakaloob ng kabuuang 250,000,000 barya. Ang sirkulasyon ng suplay ay
nakasalalay sa programa ng ICO, ipapahayag namin sa aming website ang tungkol sa kabuuang
kakayahang magamit kapag nakumpleto namin ang aming phase 3 ICO.
22. Ano ang Bounty?
Ang Bounty ay Programa upang gantimpalaan ang aming komunidad na aktibong
nakikilahok sa aming kampanya sa marketing. Gagantimpalaan namin bilang isang blog writer,
creative designer, aktibong mga kasosyo sa merkado.

